GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA GERAL

ATA DA 3ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL NOROESTE DE 2013
1 Aos trinta dias do mês de Abril do ano de dois mil e treze, às nove horas e trinta
2 minutos, em Cambuci/RJ, foi realizada a Terceira Reunião Ordinária do ano de dois mil
3 e treze da Comissão Intergestores Regional Noroeste, contando com a presença dos
4 seguintes membros: Carina Pacheco, Representante Central SES/RJ; Polyanna
5 Mendes, Coordenadora Regional Noroeste; Diogo Alves Coimbra, Secretário
6 Executivo desta Comissão; Secretaria Municipal de Saúde de Aperibé: Paulo Sérgio
7 Brandão (Suplente) e Ilcilane Rocha (Câmara Técnica); Secretaria Municipal de Saúde
8 de Bom Jesus do Itabapoana: Jarbas Teixeira (Gestor) e Eloisa Helena (Suplente);
9 Secretaria Municipal de Saúde de Cambuci: Vinícius de Melo Fonseca (Gestor),
10 Thiago Defanti Werneck Cunha (Suplente) e Carlos Setúbal (Câmara Técnica);
11 Secretaria Municipal de Saúde de Cardoso Moreira: Humberto Chaves (Gestor) e
12 Camila Louvain Gaudard (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Italva: Charb
13 Francisco Florido (Gestor) e Camila Louvain (Câmara Técnica); Secretaria Municipal
14 de Saúde de Itaocara: Maria Margareth de Melo (Gestor); Secretaria Municipal de
15 Saúde de Itaperuna: Juliano da Silva França (Gestor) e Elisabete Silva (Câmara
16 Técnica); Secretaria Municipal de Saúde de Laje do Muriaé: Joaquim Francisco de
17 Souza (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Miracema: Alexandre Barbosa
18 Machado (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Porciúncula: Izaura Amélia
19 Amado Magalhães (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de
20 Pádua: Rhenê Ferreira (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde São José de Ubá:
21 Anderson Godinho (Suplente) e Nathália Ribeiro (Câmara Técnica); Secretaria
22 Municipal de Saúde de Varre-Sai: Waldir Fabbri (Gestor) e Luciano Brito (Suplente).
23 Estava presente o apoiador regional do COSEMS/RJ na região Noroeste, Francisco
24 Bohrer. A Plenária contou com a presença da representação da SES e de treze
25 Secretarias Municipais de Saúde, sendo dez Secretários de Saúde (Bom Jesus do
26 Itabapoana, Cambuci, Cardoso Moreira, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé,
27 Miracema, Porciúncula e Varre-Sai) e três Suplentes (Aperibé, Santo Antônio de Pádua
28 e São José de Ubá). Ficou sem representação a Secretaria Municipal de Saúde de
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29 Natividade. Carina deu início a reunião, agradeceu a presença de todos e pediu uma
30 breve apresentação dos presentes. Polyanna lembrou sobre a importância de envio do
31 ofício indicando o suplente, e o representante da CT. Carina explicou que se trata de
32 uma regra que consta no regimento interno das CIR’s. I. Pactuação: 1. Aprovação da
33 Ata de Dezembro de 2012. Carina perguntou se alguém gostaria de fazer alguma
34 alteração na ata. Ninguém se manifestou e a ata foi aprovada. 2. Aprovação da Ata de
35 Março de 2013. Carina perguntou se alguém gostaria de fazer alguma alteração na ata.
36 Ninguém se manifestou e a ata foi aprovada. 3. Rede de cuidado à pessoa com
37 deficiência. Polyanna explicou que no mês anterior já haviam pactuado as prioridades
38 de CER na rede. Polyanna explicou que o que está sendo proposto é o Plano de Ação
39 da Rede de cuidado à pessoa com deficiência da região Noroeste, e que o plano foi
40 discutido e aprovado na reunião da Câmara Técnica. o Plano de Ação da Rede: a porta
41 de entrada da Rede de Cuidados à pessoas com deficiência será a Atenção Básica
42 Municipal; para que a Atenção Básica Municipal seja a porta de entrada da rede será
43 necessário ações de fortalecimento das Equipes de ESF e NASF e capacitação das ESF
44 e NASF para que possam atuar com mais eficácia e resolubilidade nas ações voltadas
45 para a Rede; criação de protocolos técnicos para avaliação e encaminhamentos dos
46 usuários com deficiência em função do tipo e grau de comprometimento; definição de
47 uma (ou mais) referências municipais para avaliação do usuário com deficiência,
48 através da constituição de equipe mínima composta por médico, assistente social e
49 profissional de reabilitação para diagnóstico do nível de comprometimento do paciente
50 e indicação do encaminhamento necessário (baixa, média, alta complexidade);
51 avaliação dos atuais serviços da rede (Ostomizado no Hospital São José do Avaí e
52 Saúde Auditiva em Natividade); organização do fluxo municipal e regional; Criação de
53 GT, vinculada à CIR, para acompanhamento da implantação da rede; indicação de
54 responsável, nas Secretarias Municipais de Saúde, para acompanhamento da rede.
55 Alexandre Machado, de Miracema, lembrou que é importante ter adequações das obras
56 do projeto, para que não haja erros na execução dessa obra e não prejudique o acesso
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57 dos pacientes com deficiência física. O plano de ação foi pactuado. Polyanna explicou
58 que o Ministério da Saúde pretende implantar outras redes, como a Rede Cegonha e a
59 Rede de Urgência e Emergência. Polyanna informou que no ano passado a região faz o
60 plano da Rede de Saúde Mental, o que levou cinco meses para o plano ser construído
61 com a participação ativa da região, e que, por essa experiência, deve-se demorar o
62 mesmo tempo para ser construído outro plano. Para a Rede Cegonha os municípios já
63 receberam recursos relativos a alguns itens da rede. Polyanna informou que foi
64 proposto na Câmara Técnica um cronograma para que a região construa os planos das
65 redes, que seria realizado a partir do término do processo de Planejamento Regional,
66 iniciando pelo Plano da Rede Cegonha e depois o Plano da Rede de Urgência e
67 Emergência. Izaura Amado, Secretária de Porciúncula e também da diretoria do
68 COSEMS, explicou que ela e Francisco Bohrer, apoiador COSEMS, fizeram duas
69 reuniões com os secretários da região, como um espaço para debates, e que nestas
70 reuniões surgiu a necessidade de implantação do SAMU na região. Carina Pacheco
71 disse que de acordo com a análise do Planejamento da região, foi visto que a
72 implantação da Rede de Urgência e Emergência é uma necessidade na região, não
73 impedindo que esse assunto entre em pauta. Carina disse que verificará a possibilidade
74 de trazer uma técnica do Estado para falar sobre o tema. 4. PPI Cambuci: mudança de
75 referência de dessintometria óssea para Bom Jesus: Polyanna explicou que, devido
76 a troca de Secretário de Saúde em Bom Jesus do Itabapoana, a SAECA pediu para que
77 se fizesse uma nova pactuação na mudança de referência, apenas para que o novo
78 secretário esteja ciente deste procedimento. Jarbas Teixeira, Secretário de Bom Jesus
79 do Itabapoana, disse estar de acordo com a alteração de referência. 5. Processo da
80 SMS de Cambuci que credencia o serviço de Tomografia do Hospital de Cambuci:
81 Polyanna informou que o Hospital de Cambuci adquiriu um tomógrafo, e que a SMS
82 abriu um processo para credenciamento desse serviço. Carlos, da Câmara Técnica de
83 Cambuci, explicou a importância desse credenciamento para a região, pois, até então,
84 só existia um hospital com tomógrafo na região. O item foi aprovado por todos. 6.
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85 Ofício SMS Itaocara nº 615/2012 e Processo SES/RJ E-08/001.0632/2013 –
86 descredenciamento de Ortopedia de Itaocara e mudança de referência. Polyanna
87 informou que recebeu o processo de descredenciamento da ortopedia da Casa de Saúde
88 de Itaocara, e que foi pedido, pela SAECA, que passasse pela CIR para repactuar as
89 referências desse serviço. Foi pactuada a alteração de referência de Itaocara para Santo
90 Antônio de Pádua em ortopedia de média complexidade. A referência de Aperibé em
91 ortopedia de média complexidade foi pactuada da seguinte forma: 50% do recurso
92 ficará em Aperibé e 50% em Santo Antônio de Pádua. 7. Representantes SVO:
93 Polyanna explicou que na reunião da Câmara Técnica foi proposto que os
94 representantes serão D’Stefano Marcondes, de Porciúncula, e Luciano Brito, de Varre95 Sai. Polyanna informou que também irá nas reuniões do GT mas como representante do
96 Estado. A região questionou sobre como anda o processo de implantação do SVO e
97 quando será a próxima reunião. Carina informou que vai verificar com a Região Norte
98 a data e informará. Foi pactuado os novos representantes do GT SVO. 8. PPI
99 Porciúncula. D’Stefano Silva, representante da Câmara Técnica de Porciúncula, disse
100 que com o fechamento do Hospital de Porciúncula, os municípios de Natividade e de
101 Cambuci internaram municípes de Porciúncula, mas o teto de Porciúncula não está
102 alocado nesses dois municípios e sim alocado em Porciúncula. D’Stefano Silva disse
103 também que o teto do município de Porciúncula é de gestão Estadual, o que gostaria
104 que a SES/RJ avaliasse se poderia pagar estas internações com o teto de Porciúncula
105 para não utilizar, indevidamente, o teto de Natividade e de Cambuci, pois estes
106 municípios já utilizam cem por cento de seu teto. Carina explicou que em conversa com
107 Tatiana, da SAECA, a mesma informou que explicará esses assuntos na CIR
108 Extraordinária, tirando todas as dúvidas sobre a PPI. Carina pediu para que todos
109 levassem sugestões e dúvidas para a reunião extraordinária. 9. Ressonância Móvel:
110 Eloísa, suplente de Bom Jesus, pediu a palavra e disse que a região gostaria de solicitar
111 que a Ressonância Móvel viesse novamente para a região pois durante o período que
112 ficou em Santo Antônio de Pádua não foi possível atender a demanda da região. Carina
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113 informou que verificará a possibilidade. 10. UPA de Itaperuna: Juliano França,
114 Secretário de Itaperuna, pediu a palavra e informou que o Estado deve repasse de
115 recursos da UPA para Itaperuna, e que este ano só foram repassadas três parcelas, e que
116 hoje a UPA tem apenas mil reais na conta, e corre o risco de fechar caso os repasses
117 não sejam colocados em dia. Carina informou que repassará para a Fabiane Gil,
118 responsável pelas UPAs na SES/RJ, que verá com ela o que esta acontecendo, que
119 pedirá que ela entre em contato com o Secretário. I. Informes: 1. Contratualização
120 PMAQ-AB: foi informado que encontra-se aberta a contratualização do PMAQ-AB e
121 que os municípios tem até o dia trinta e um de Maio para o preenchimento desta etapa.
122 2. Levantamento informatização das UBS: foi enviado, a todos, um questionário para
123 preenchimento com o levantamento da informatização das UBS. Até o momento
124 apenas Bom Jesus, Itaocara e Santo Antônio de Pádua responderam o levantamento.
125 Foi solicitado que os outros municípios enviassem, o quanto antes, o levantamento
126 preenchido para a CIR, por e-mail. 3. Calendário CIR 2013: Foi informado as
127 próximas reuniões da CIR: GT do Planejamento será dia três de Maio, no Auditório do
128 Hospital Hélio Montezano, em Santo Antônio de Pádua, às 9 horas; GT da Dengue será
129 dia oito de Maio às 9:30 horas no auditório do Posto de Saúde Raul Travassos, em
130 Itaperuna; a reunião da CIB será no dia nove de Maio no Rio de Janeiro; a reunião da
131 Câmara Técnica será no dia 16 de Maio, às 9 horas na sede da CIR em Itaperuna; a CIR
132 Extraordinária com pauta única de PPI será em vinte e três de Maio em Itaperuna,
133 contando com a presença de técnicos da SAECA; o GT da Atenção Básica será no dia
134 vinte e quatro de Maio, às 9 horas, em Itaperuna. 4. Encontro Regional de Gestão
135 Estratégica e Participativa: Carina informou sobre o evento que acontecerá no Hotel
136 Caiçara, em Itaperuna, às 9 horas. 5. Oficina Regional do Planejamento: será nos dias
137 quatro e cinco de Junho e o convite e local será informado em breve, por e-mail. 6.
138 Informe da CIB: Implantação de uma Organização de Procura de Órgãos e
139 Tecidos (OPO) em Itaperuna no Hospital São José de Avaí: foi informado que o
140 OPO atenderá as regiões Norte, Noroeste e Baixada Litorânea. 7. Informe da CIB:
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141 Credenciamento do Hospital São José do Avaí como Unidade Especializada em
142 Oftalmologia de alta complexidade e alocação do recurso financeiro: foi informado
143 que foi pactuado na CIB o credenciamento desta unidade e que ocorreu também a
144 pactuação do recurso, para a competência de Maio de 2013, no teto de Itaperuna. O
145 valor pactuado na CIB foi de noventa e dois mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta
146 um centavos. Polyanna informou que, a pedido da CT da CIR, solicitou ao Dr. Sérgio
147 Voronoff o detalhamento do que representa esse valor em procedimentos e se vai
148 continuar algum procedimento em Campos. Polyanna informou que encaminhará assim
149 que tiver uma resposta. Alexandre Machado, de Miracema, informou que tem interesse
150 de credenciar uma clínica de Miracema para procedimentos de oftalmologia. Polyanna
151 disse que o credenciamento do Hospital São José do Avaí não impede Miracema de
152 solicitar o credenciamento, e que a SAECA avaliará os serviços a serem credenciados.
153 Polyanna lembrou que a Rede de Oftalmologia é regulada pelo SER, e que os
154 municípios devem continuar a inserir os pacientes no SER e enviar os pacientes para
155 onde os mesmos forem regulados. 8. Informe da CIB: Devolução de recurso
156 referente a revisão da contratualização do Hospital São José do Avaí para o teto
157 de Itaperuna: foi informado que passou na CIB a devolução de duzentos mil reais
158 mensais para o teto de Itaperuna. 9. Informe da CIB: remanejamento da PPI de
159 Itaperuna: foi informado que o município realizou um estudo se sua PPI e verificou
160 que haviam procedimentos alocados em outro município e que Itaperuna realiza e
161 então, o município fez a solicitação de remanejar os procedimentos para o teto de
162 Itaperuna, num valor total anual de setecentos sessenta e oito mil, trezentos setenta um
163 reais e oitenta e oito centavos. Polyanna lembrou como é importante o município
164 analisar a sua PPI para que não ocorra perda de recursos e de procedimentos. 10.
165 Informe da CIB: Cronograma de qualificação dos municípios para assumirem os
166 recursos e prestadores de média e alta complexidade. foi informado que foi
167 pactuado na CIB que todos os municípios terão que assumir seus prestadores, e que este
168 processo se dará em várias etapas, e que a primeira delas será uma Qualificação em
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169 faturamento, (SIH, SIA e CNES). Carina falou que é de grande importância a
170 participação de todos. Eloísa Almeida, de Bom Jesus, solicitou que fosse verificado a
171 possibilidade desses treinamentos serem realizados na região. Carina disse que irá
172 verificar com a SES/RJ essa possibilidade. 11. Qualificação em Faturamento (SIA,
173 SIH e CNES): será dia 29 de Maio, realizada pela SAECA, e foi informado que foi
174 enviado convite e ficha de inscrição, por e-mail. Polyanna disse que, na reunião da
175 Câmara Técnica, foi solicitado que participassem desta capacitação Natividade e
176 Itaperuna, que já são responsáveis pelos seus prestadores. Carina disse que irá verificar
177 com a SES/RJ a possibilidade. 12. Informe da CIB: proposta de aquisição de
178 equipamento e material permanente de Miracema: foi informado que a proposta
179 passou na CIB. Carina agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, foi
180 declarada encerrada a plenária às doze horas e trinta minutos. Para constar, eu, Diogo
181 Alves Coimbra, Secretário Executivo, lavrei a presente ata. Cambuci, trinta de Abril do
182 ano de dois mil e treze.

